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Zloženie komisie pre neolympijské disciplíny pre rok 2017

Predseda komisie:

Peter Slašťan st.

Členovia komisie :

Jaroslav Slúčik / zjazd a šprint /
Peter Csonka / Freestyle / zatiaľ v jednaní ?

Plnenie úloh z prvého pracovného stretnutia :
1.osloviť a prejednať možnosti spolupráce s freestyle – členská základňa ?
-zatiaľ len telefonické prejednanie s P.Csonkom
2. návrh termínov pre usporiadanie NP dospelých a dorastu v zjazde a šprinte
-bolo zapracované do termínovej listiny pre rok 2017
3. určenie termínu , miesta a usporiadateľa pre M-SR v zjazde a šprinte dospelých a dorastu / zatiaľ bol
zapracovaný do termínovej listiny bez schválenia s navrhnutým termínom zvlášť pre zjazd /Žilina/
ale aj šprint /Čunovo / prejednať s usporiadateľmi preteku.
-boli určené termíny a usporiadatelia pre M-SR
4.predložiť návrh a zloženie trénerov a funkcionárov RD a RD-J v zjazde a šprinte, výberové konanie na
obsadenie trénerských miest .
-úloha trvá ,pokiaľ nebude vypísané a uskutočnené výberové konanie na osadenie trénerských postov
5. predložiť koncepciu rozvoja zjazdu a šprintu pre rok 2017 s plánom činnosti
-V spolupráci s J.Slúčikom bol vypracovaný plán akcií a ich rozpočet – tvorí samostatnú prílohu

-26. navrhujeme užšiu spoluprácu s trénermi mládeže a TSM –kami
- úloha trvá , bude prejednaná s novými trénermi po výberovom konaní
7.navrhujeme prejednať s usporiadateľmi pretekov v zjazde a šprinte vhodnosť vodného terénu ,
ako aj dĺžku trvania zjazdu cca 20 min , čo sa približuje podmienkam na MS-J –Murrau ,prípadne ME –Skopje
-nedošlo k jednaniu s usporiadateľmi pretekov
8.preskúmať možnosti rozvoja novej disciplíny kajak cross v rámci SK , poprípade možnosť usporiadania
ukážkového preteku v rámci našich súťaží SLP .
- úloha trvá
Nové úlohy pre komisiu :
1.

Napísať žiadosť na MŠ pre zaradenie športovcov do Top teamu 2017
-pre medailistky z MS v zjazde a šprinte v kategórii C2 ženy
Katarína Kopúnová a Barbora Kortišová 1.miesto šprint a 3.miesto zjazd

MS boli oficiálne , prikladám link k výsledkom http://www.canoeicf.com/results
http://www.canoebanjaluka.com/index.php/results

2.

Prejednať žiadosť pre ne-OH disciplíny – Freestyle od. Petra Csonku a Niny Csonkovej
-žiadosť je ako príloha

Zapísane 31.1.2017

Peter Slašťan st.

